Mestarifarmi Oy:n asiakas-, potentiaalisten asiakkaiden- ja markkinointirekisterin
tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä:
Mestarifarmi Oy
Isoharjantie 6
71800 Siilinjärvi
Y-tunnus: 0831267-4

2. Rekisterinpitäjän edustaja rekisteriä koskevissa asioissa:
Mestarifarmi Oy
Isoharjantie 6
71800 Siilinjärvi
mestarifarmi(at)mestarifarmi.fi

3. Rekisterin nimi:
Mestarifarmi Oy:n asiakas-, potentiaalisten asiakkaiden- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yrityksen oikeutettu etu asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden
perusteella. Henkilötietoja käytetään Mestarifarmi Oy:n olemassa olevien sekä potentiaalisten asiakassuhteiden
hallintaan, hoitamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen. Viestinnän ja markkinoinnin kohdentamiseen, palveluiden
tuottamiseen ja tarjoamiseen. Liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Käsittelemme rekisterin yhteydessä seuraavia rekisteröidyn antamia tietoja:
Y-tunnus
Yrityksen nimi
Nimitiedot
Osoitetiedot
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. laitteiden ja koneiden tietoja)
Lisäksi rekisteri voi sisältää muita rekisteröityyn ja tämän mahdolliseen asiakassuhteeseen liittyviä muistiinpanoja
ja muita asiakassuhteen hoitamisen edellyttämiä tietoja, kuten esimerkiksi tiedot suoramarkkinointiluvat/kiellosta, tai tiedot rekisteröidyn tilauksista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Saamme tietoja ensisijaisesti suoraan rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää
tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja

viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön
rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Tietoja ei luovuteta muille ulkopuolisille tahoille paitsi, jos se on välttämätöntä rekisterinpitäjän lakisääteisten tai
sopimukseen perustuvien velvollisuuksien täyttämiseksi. Rekisterinpitäjällä on oikeus käyttää alihankkijoita
palvelujensa tarjoamisessa ja toteuttamisessa. Näitä alihankkijoita ovat esimerkiksi ICT-, markkinointi- ja
viestintäpalvelujen tuottajat. Tällöin henkilötietoja voidaan siirtää alihankkijoille siinä määrin, kuin se on tarpeen
palvelujen toteuttamiseksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle alihankkijoille, mikäli se on sopimuksen täyttämisen kannalta
välttämätöntä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä.
Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään omalla henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
Tietojärjestelmät ovat suojattuja asianmukaisilla virustorjuntaohjelmilla ja palomuureilla. Manuaaliset
henkilötietoja sisältävät asiakirjat suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä (esim. hävittäminen,
muuttaminen tai luovuttaminen). Jokainen käsittelijä voi käsitellä vain niitä henkilötietoja, joita hän tarvitsee
työtehtävissään. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla.

10. Tietojen säilytys
Säilytämme henkilötietoja niin kuin asiakassuhde on voimassa tai niin kauan kuin laki vaatii.
Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään tietyn aikaa.

11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia
rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän
yksilöidysti: pyynnössä on ilmoitettava nimi sekä virheelliset ja korjatut tiedot. Pyyntö osoitetaan rekisterin
ylläpitäjälle. Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa,
mikäli rekisteröidyn antamiin tietoihin tulee muutoksia. Rekisterinpitäjä voi korjata virheellisen tiedon myös omaaloitteisesti saatuaan virheellisestä tiedosta tiedon. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käyttämistä
sähköiseen suoramarkkinointiin. Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai
pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle sekä
lisäksi pyytää tietojesi poistamista tai tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen. Kaikki rekisteröidyn pyynnöt
tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

12. Tietosuojaselosteen muutokset
Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta
ilmoittamalla siitä tällä sivulla.

